ПРАВИЛНИК
ОТВОРЕНОГ ШАХВСКОГ ТУРНИРА “СРЕТЕЊЕ 2020” НИШКА БАЊА
Под покровитељством Градске општине Нишка Бања, уз техничку подршку Шаховског савеза
Нишавског округа, Спортско удружење за шах “Првак” из Ниша, у склопу обележавања
манифестације Дани шаха “Сретење 2020” Нишка Бања, организује Отворени шаховски
турнир “Сретење 2020” Нишка БањаЧЛАН 1
Турнир се игра од 13.- 16.02.2020. године у сали Марковог конака, ул. Видоја Јовановића 3
Нишка Бања.
Свечано отварање турнира је 18:30 - 13.02.2020
ЧЛАН 2
Право учешћа имају играчи са рејтингом до 2200 рејтинг поена који се пријаве до прописаног
рока и уплате одговарајућу уписнину на текући рачун организаотора турнира- спортско
удружење за шах „Првак“ из Ниша.
ЧЛАН 3
Потврда учешћа на турнир неопходна је 60 минута пре почетка првог кола (поруком на тел.
организатора или на имеил) када судија закључује листу и одређује парове за прво коло.
Играчи који се не јаве или не потврде учешће доласком до краја првог кола сматраће се да су
одустали од турнира. Играч може користити право да буде слободан било која два од прва
четири кола ако поднесе писани захтев судији или се јави поруком на мобилни тел.
организатора, мејлом- по завршетку претходног кола добијајући пола поена за слободно коло
–сходно ФИДЕ правилима.
ЧЛАН 4
Уписнина за турнир за играче износи 1800дин. (15 ЕУР) и плаћа се у готовом при доласку и
пријављивању играча или на текући рачун организатора најкасније до 12.02.2020 са обавезом
да копију уплатнице донесе на увид пре почетка турнира.
Првих 30 играча са територије Нишавског округа (доказ лична карта) или они који су
регистровани за клубове са седиштем на територији Нишавског округа (доказ регистрација)
који плаћају уписнину закључно са 10.02.2020.г. плаћају уписнину у износу од 1000 динара.
Првих 10 играча са територије сваког суседног округа (Пиротски, Зајечарски, Поморавски и
Топлички ) или који су регистровани за клубове са седиштем у тим окрузима ( доказ лична
карта или шаховска регистрација) који плаћају уписнину закључно са 10.02.2020.г такође
плаћају уписнину у износу од 1000 динара.
Плаћања уписнине су ослобођени мушки и женски велемајстори и интернационални
мајстори.
ЧЛАН 5
Игра се по правилима игре ФИДЕ. Турнир се рејтингује.
Игра се 7 кола по швајцарском систему, компјутерско паровање .
ЧЛАН 6
Распоред одигравања кола
ПРВО КОЛО
четвртак
ДРУГО КОЛО
петак
ТРЕЋЕ КОЛО
петак
ЧЕТВРТО КОЛО субота
ПЕТО КОЛО
субота
ШЕСТО КОЛО
недеља
СЕДМО КОЛО
недеља

13.02.2020.г од 19:30
14.02.2020.г од 16:00
14.02.2020 г од 19:30
15.02.2020 г од 09:30
15.02.2020 г од 14:00
16.02.2020 г од 09:30
16.02.2020 г од 14:00

ЧЛАН 7
Главни наградни фонд износи 45 000 динара распоређен у 6 награда : 12000, 10000, 8000,
6000, 5000 и 4000 динара.
Укупан износ специјалних награда је 21 000 динара. Услов за исплату специјалне награде је
да у тој категорији има 5 или више играча. Категорије специјалних награда:
1. Најуспешнија жена:
1. награда 3000дин.
2. Најуспешнији играч са територије Нишка Бања: 1. награда 3000дин.
3. Најуспешнији играч из иностранства
1. награда 3000дин.
4. Најуспешнији играч до рејтинга 1700
1. награда 3000дин.
5. Најуспешнији играч до рејтинга 2000
1. награда 3000дин.
6. Најуспешнији играч 65+(1955 и старији)
1. награда 3000дин.
7. Најуспешнији играч без рејтинга
1. награда 3000дин.
ЧЛАН 8
Награде нису дељиве и не могу се кумулирати.
У случају да два или више играча имају исти број поена одлучују додатни критеријуми
Бухолц-1, већи број победа, аранц и средњи бухолц.
Ако играч освоји главну награду и специјалну награду исплатиће му се вреднија.
ЧЛАН 9
Директор турнира је Александар Аранђеловић, моб. тел. +381629689020 (What’s Up, Viber),
email-transilvaniadream@yahoo.com
ЧЛАН 10
Главни судија је Александар Батањац, моб. тел. +381600484224 email-abatanjac@gmail.com
Одлуке главног судије су извршне.
ЧЛАН 11
Забрањено је пушење и уношење алкохолних пића у сали за игру, уношење било које
електронске опреме. Судија може одобрити унос ел. опреме само ако је опрема у торби и
потпуно искључена. Место на коме ће торба стајати одређује судија . Коришћење телефона из
торбе није дозвољено до краја свих партија кола.
ЧЛАН 12
Судија пре почетка турнира одређује шта се сматра простором за игру који играчи не могу
напустити без одобрења судије.
За све што није регулисано овим правилником примењиваће се правила ФИДЕ
ЧЛАН 13
Организатор задржава право да одступи од овог правилника у оправданим случајевима (виша
сила, недостатак средстава, раскид уговора са домаћином и сл) стим да обавести на
прикладан начин све учеснике најкасније до 24:00-10.02.2020
ЧЛАН 14
Учесници турнира дају своју сагласност на овај правилник повлачењем првог потеза на
турниру.
ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА
Спортско удружење за шах „Првак“- текући рачун: 200-2888890101035-36
меил: marko.kekenj@gmail.com
сајт: prvak.co.rs
тел. +381605541985

